
Cica-Care*

Tarttuva silikonigeelilevy
arpien liikakasvun hoitoon ja
ennaltaehkäisyyn

     Ennen Jälkeen

       2-vuotias lapsi, jolla arven liikakasvua 5 kk:n Cica-Care -hoitojakson jälkeen
       kuumavesipalovamman seurauksena. olkapään arvet madaltuneet ja 
       Olkapään arpia hoidetaan Cica-Carella. vaalentuneet.
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Cica-Care -silikonigeelilevy

* helppokäyttöinen * taloudellinen
* itsestään liimautuva * monikäyttöinen
* kestävä * tehokas

Cica-Care -silikoni on pehmeä, itsestään liimautuva geelilevy, joka on tehty silikonikalvosta ja -geelistä. 
Se sopii esimerkiksi palovamma- ja leikkausarpien hoitoon ja arpikudoksen liikakasvun ennaltaehkäisyyn. 
Itsestään liimautuvana Cica-Carea voidaan käyttää monissa anatomisesti vaikeissa paikoissa,
mukaanlukien korvan alue ja rintalasta. 

Tehokas Taloudellinen ja monikäyttöinen

Arpikudokselle laitettava Cica-Care hoitaa ja Cica-care on käytössä edullinen tapa hoitaa arven 
ennaltaehkäisee liikakasvua. Kliinisissä liikakasvua. Yhtä palaa voidaan käyttää yhtäjaksoisesti
kokeissa lähes 90 %:ssa arpikudoksissa noin kuukauden ajan. Geelipala on pestävä päivittäin.
havaittiin arven pehmenemistä, madaltumista ja Parhaaseen tulokseen päästään, kun Cica-Care 
vaalenemista. Cica-Care -silikonilevyä voidaan käyttää -silikonilevyä käytetään 2-4 kuukautta yhtäjaksoisesti.
välittömästi haavan parannuttua arven 
muodostumisen ehkäisemiseksi.

Helppokäyttöinen ja miellyttävä Käyttöalueet

Cica-Care -silikonilevy on ohut ja pehmeä. Se muotoutuu hyvin Cica-Care -silikonilevyä käytetään:
esim. kaulan alueelle ja taitekohtiin. Itsestään liimautuva levy on 1. Arven liikakasvun (hypertrofia) sekä keloidimuodostuman
helppo kiinnittää ja se pysyy paikoillaan ilman lisäkiinnitystä.     hoidossa uusissa ja vanhoissa arvissa.
Kestävä ja hyvin muotoutuva levy on turvallinen ja 2. Ennaltaehkäisemään arpikudoksen liikakasvun 
soveltuu käytettäväksi myös lapsilla.     parantuneissa haavoissa.

Soveltumattomat käyttöalueet

1. Ei sovellu avonaisiin tai infektoituneisiin haavoihin
2. Ei suoraan akuutissa vaiheessa olevan acnen hoitoon

Käyttöohjeet

1. Pese kädet ennen ja jälkeen geelin asettamisen.
2. Pese ja kuivaa hoidettava alue sekä ympäröivä iho huolellisesti.
3. Leikkaa levystä arpeen sopiva pala. Isoihin arpiin voidaan käyttää useita levyjä vierekkäin.
4. Ota taustakelmu pois ja aseta tarttuva puoli haavaa vasten. Vältä voiteiden käyttöä hoidettavalla alueella,
    koska se voi vaikeuttaa levyn tarttumista ihoon.
5. Itsestään liimautuvaa geelilevyä voidaan myös pitää paikallaan elastisella siteellä tai esim. OpSite kalvositeellä.
6. Pidä käyttämättömät levyt alkuperäispakkauksissa ja säilytä viileässä ja kuivassa tilassa <25 C°.
7. Pese käyttämäsi levy päivittäin haalealla vedellä ja kuivaa nukkaamattomalla kankaalla.
8. Yhtä arpeen sovitettua levyä voi käyttää 3-4 viikkoa, jonka jälkeen otetaan uusi levy käyttöön.
9. Cica-Care -hoitojakson tulisi kestää yhtäjaksoisesti keskimäärin 3-4 kuukautta.

                TILAUSTIEDOT
koodi koko Kpl/pkt

66250707 12 x 15 cm 10
66250706 12 x 15 cm 1
66250704 12 x 6 cm 1
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